
 ACCESSنامة کوچک  واژه
   ـ اقامت و تحصيل در آلمان  مربوط بهای از دانستنيهای الزم فشردهـ 

  
  ناصر ايرانپورةترجم

 
  

 Abendgymnasium   دبيرستان شبانه

سسان آموزش مؤ   مدرک الزم برای ورود به  شبانهدورة در آن بزرگساالن در  که اکابير آلمان نظام آموزشیای در  هسسمؤ

نامة دورة مهارتهای شغلی  يان بايد يک پايانمتقاض). جامديان سال بطول م3  القاعده  علی که(توانند کسب نمايند   را ميعالی

 بر اين بايد يک مدرک  آنها عالوه. اند  صورت ثابت شاغل بوده  به  سال گذشته  در سه  باشند و يا ثابت نمايند که را داشته

  .  باشند  داشتهاز آن راهمتر يا  نظام متوسطه

  

 Abendhauptschule    شبانه]»ای پايه«[ »هاوپت«مدرسة 

ای را دريافت  نامة مدرسة اصلی يا پايه يان پا  در آن بزرگساالن در دورة شبانه  کهاکابير آلمان ای در نظام آموزشی سسهمؤ

  .شاغل بودن بايد اثبات شود). جامديان سال بطول م1و معموالً (دارند  مي

  

 Abendrealschule    شبانه]»واقعی«[ »رئال« سةمدر

 را »رئال« يا »واقعی«نامة مدرسة  يان پا  در آن بزرگساالن در دورة شبانه  که اکابير آلمانای در نظام آموزشی سسهمؤ

 يا نامة مدرسة اصلی يانشرط گذراندن آن برخوردار بودن از پا). جامديان سال بطول م2و معموالً (دارند  ميدريافت 

  . ميباشد»هاوپت«

 

 Abendschule    شبانهةرسمد

  در نظام اکابير آلمانسساتی هستندمؤاينها همة .   شبانه»شولة رئال«، مدرسة   شبانه»شولة هاوپت«، مدرسة  دبيرستان شبانه

  .کنند، مدرک تحصيلی کسب نمايند مي بزرگساالن برای بار دوم تالش   در آنهاکه

 

Abgangszeugnis  ترک تحصيلمدرک 

اند،   دست نيافته  در مرحلة اول و دوم نظام متوسطه آميز مدرسه  هدف اتمام موفقيت  به آموزانی که مدرک تحصيلی دانش

 .اند  و از سن تعليمات اجباری خارج گشتهاند  عمل نموده  مدرسه  وظيفة رفتن به اما به

  

 Abitur  ديپلم
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 و با آن مجوز گردد مي در دبيرستان کسب  سال تحصيل13 يا 12 پس از   که  مرحلة دوم تحصيالت متوسطه یيانمدرک پا

 . تحصيل نمود توان در هر يک از آنها در رشتة مورد عالقه گردد و مي سسات آموزش عالی کسب ميمؤ  ورود به

  

 Abiturprüfung  امتحان ديپلم

 نظام آموزش   مجوز ورود به برای دستيابی به) دگرد مي سال تحصيل اخذ 13 يا 12 پس از  که(ی دبيرستان يانآزمون پا

 قانون هر ايالتی يک مادة   به بسته. شود اين آزمون شامل امتحاناتی کتبی و شفاهی در چهار مادة درسی مي. عالی عمومی

علوم . 2 ؛رت ـ هنبيازبان ـ اد. 1: باشند  زمينة کلی مي  امتحانات در سه.شود  مي  آن افزوده درسی يا معدل باال هم به

 .علوم رياضی، طبيعی و فنی. 3 ؛اجتماعی

  

 Abschlusszeugnis der Berufsschule  )ای حرفه(شغلی ی مدرسة يانمدرک پا

 وضعيت ،حداقل: مبنا. )ای حرفه(شغلی  در مدرسة  ای دورة کارآموزی در نظام دوگانه مدرسهدروس  بخش یيان پامدرک

 کارنامة کارگر فنی، کارنامة مددکار بازرگانی يا   به همراه اين مدرک همواره. ausreichend يا »3«نمرة ( درسی متوسط

 اطاق  در مقابل نمايندگان یيان پس از موفقيت در امتحانات پا که] (دورة نخست کارآموزی [»شاگردی«دورة نامة  يانپا

   را گذراند و به اصلیتوان دورة کارآموزی  مي نامه يانبا اين پا. شود اعطا مي) شود مي   ارائه، بازرگانی و صنعتگراناصناف

   نامة دورة آموزش متوسطه يانتوان با آن پا  مي، نمرات خوب باشند  بر آن چنانچه عالوه.  يافت  راه» هاوپت شوله«مدرسة 

 . نمودکسب را نيز )شود  سال تحصيلی کسب مي10 معموالً پس از  که(
 

 Akademische Berufe  مشاغل آکادميک

 .يابند  مييانشوند و با اخذ مدرک ليسانس يا کارشناسی پا مي   در تحصيل دانشگاهی فراگرفته شاغلی کهم
 

 Akademisches Auslandsamt (AAA)  ادارة آکادميک خارج

،   تحصيل دانشگاهی در خارج، بورس تحصيلی مربوطه برای اقامت  در تمام دانشگاهها در امور مربوط به قابل مراجعه

   پس از بازگشت و همچنين در امور مربوط به  و نمرات اخذ شده  در خارج شده  برای پذيرش دروس گذرانده رهمشاو

  . تحصيل در دانشگاههای آلمان  خارجی برای مسائل مربوط بهياندانشجو

  

 Allgemeine Hochschulreife  )ديپلم( مدارس عالی  مجوز عمومی ورود به

 پس از اتمام دورة  ها که سسات و مدارس عالی چون دانشگاهها و تحصيل در تمام رشتهمؤ  مجوزی است برای ورود به

 .شود ميدبيرستان و موفقيت در امتحانات ديپلم اخذ 
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 Allgemeine Weiterbildung  ادامة تحصيل عمومی

 درهم غلی و عمومی بطورغالباً ادامة تحصيل ش.  بطور مستقيم شغلی نيستند گيرد که مي نوع ادامة تحصيلی را دربر همه

 خصوصی صورت پذيرد و هم با  تواند همزمان هم با انگيزة  مي  آموزش زبان بيگانه برای نمونه. گيرد  صورت مي تنيده

 .انگيزة شغلی

  

Amtliche Beglaubigung تأييد رسمی 

تواند از سوی ادارات  ين کار ميا. شود  مي  فتوکپی يک مدرک تحصيلی گفته تأييد برابر اصل بودن مثالً تأييد رسمی به

های ديپلماتيک جمهوری فدرال آلمان و در هر کشور  در خارج از آلمان نمايندگی.  در مقابل کارمزد انجام گيرد همربوط

. توانند بطور رسمی مدارک را تأييد و برابر اصل نمايند  محق و مجاز برای تأييد مدارک هستند، مي محضرها و اداراتی که

 صورت   زبان آلمانی ـ به مدارک بايد به. توانند تأييد و برابر اصل شوند داد معدودی از اسناد و مدارک خارجی ميتنها تع

 . گردند  ـ ارائه ترجمة تأييد شده

  

 Anerkannter Ausbildungsberuf   دورة کارآموزی  در  شده  آموختهمشاغل رسمی

اند و طی دورة کارآموزی در دو مکان در نظام  ريف و مشخص شدهنامة قانونی فدرال تع  از طريق آئين مشاغلی که

  وقت فراگرفته   بصورت نيمه همچنين در مدرسه ای دوگانة آلمان، يعنی در شرکت و محل کار و  آموزش فنی ـ حرفه

. اند شده  ه رسميت شناخت  از سوی دولت به وند ش  طی دورة کارآموزی آموخته بايد  که شغل350در حال حاضر . شوند مي

  از ايالتها بهشوند و در برخی   مي عرضه) ای مدرسه( برای آنها دورهای معين   شغلهای ديگری وجود دارند که،در کنار آن

ت قانونی مي رس  ای را بگذرانند که  شغلی های  دارند تنها دوره  سال اجازه18اشخاص کمتر از . اند  شده رسميت شناخته

  . است  مشخص گرديده ت آن در قانون نامبردهدارند و چارچوب و جزئيا

  

 Apostille    آپوستيل

اسناد و ) آلمان  الًمث( دولتی  طی آن ادارات  کهگرددمي پردردسری تسهيل يان جر با آن  که است ای  مهر ويژهآپوستيل

 امضاء  ت شخصی کهامضاء، مشخصا ( و اصل بودن اسناد رسمی و دولتینمايند  ميدتأييمدارک خارجی را بعنوان اصل 

اين مهر آپوستيل از سوی مرجع و ادارة صادرکنندة سند . دهند مورد تأييد قرار مي را بطور اتوماتيک )اً مهريان و اح نموده

  . گردد ، امضاء و ضميمة خود سند مي ای زده روی سند مورد نظر و يا روی ورق جداگانه) أًدر کشور مبد مثالً (

 است، اما بايد عنوان فرانسوی   سند در آن صادر گرديده  زبان رسمی کشوری باشد که تواند به مهر آپوستيل مي

  . در آن مندرج باشد»آپوستيل«

  لذا ممکن است که.  شوند يا نه  آيا خواهان آپوستيل مي صالحديد ادارات دولتی آلمان است کهتشخيص و   اين به

  . باشند در اين ارتباط وجود داشتههای مختلفی  شيوه
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 برای معافيت اسناد   الههنامةتفاهم  ، از جمله است رارداد آپوستيل منعقد نمودهجمهوری فدرال آلمان با دولتهای معينی ق

 876 دو، ص 1965 ـ روزنامة رسمی 1961 اکتبر 5 تاريخ  به)  تأييد کردن (»قانونی کردن«دولتی خارجی از 

  

 Arbeitserlaubnisantrag  درخواست اجازة کار

  .  شود شود، ارائه مي   وی عرضه کار مشخصی به  از سوی صاحب  معينی کهخواست اعطای اجازة کار بايد برای کاردر

   به مثالً با توجه( متقاضی   معتقد باشد کهيان ادارة خارج چنانچه.  شود  ادارات خارجی داده درخواست اجازة کار بايد به

االصول با آن موافق است،  واجد شرايط است و علی)   و غيره امهمدت انتظار، همکاری متقاضی برای اخذ گذرن

 ادارة  در مورد آن به) مثبت يا منفی(گيری   وضعيت بازار کار و تصميم  را برای بررسی آن با عنايت به درخواست مربوطه

  . قانون اقامت آلمان42 الی 39دارد ـ پاراگرافهای  کار ارسال مي

مثالً ضد مرسومات ( آيا اين محل اشتغال معين از لحاظ موازين قانونی کار ايرادی ندارد  کند کهادارة کار نيز بايد بررسی 

 حق بيشتری برای گرفتن اين کار   آيا اشخاص بيکار ديگری وجود ندارند که کند که و همچنين بررسی مي) نيست  جامعه

 اجازة اقامت و اشتغال  ی کهيانمهاجرين و خارج ها، شهروندان کشورهای ديگر اتحادية اروپا، آلمانی( باشند  داشته

  القاعده تنها  علی»دولدونگی« يان خارج گويند، چرا که  مي» يا حق تقدمبررسی اولويت«اين بررسی را ). نامحدود دارند

 واجد شرايط   استثنای افرادی که  به  بازار کار دارند، البته دسترسی بهحق    حق تقدم دارند،  کهپس از گروههای نامبرده

  . باشند برای گرفتن حق ماندن و اقامت مي

 ترجيح يانها و خارج  همة آلمانی  چرا وی اين شخص متقاضی را به کار بايد بطور بسيار دقيق تشريح نمايد که صاحب

  . بدهداين شخص  خواهد اين کار را مشخصاً به دهد و چرا مي مي

  
 Asylberechtigte   شده پناهندگان پذيرفته

 . است  شده  قانون اساسی آلمان پذيرفتهa 16 درخواست پناهندگی آنها بر اساس مادة  باشد که ميی ياناينان پناهجو

  

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)   پناهندگیيان متقاض ههای اجتماعی بکمکقانون 

 و شکل اعطای کمکهای اجتماعی و دولتی  ميزان1993 پناهندگی از سال ياندر قانون مساعدتهای اجتماعی برای متقاض

  .  است  دولدونگی در جمهوری فدرال آلمان مقرر شدهيان نيازمند و خارجيان پناهجو به

 اقامت نيز بر طبق اين قانون کمکهای   شد، برخی از افراد برخوردار از اجازه  در قانون مهاجرت داده  دليل تغييراتی که به

  . دارند ميدولتی دريافت 

 ميزانی   حق اخذ اين کمکها را به  ماه36دارند، پس از   مساعدتهای دولتی دريافت مي  بر اساس قانون نامبرده انی کهکس

  قانون مساعدتهای اجتماعی به« 2 در پاراگراف  اين مقرره. ( دارند،  مشخص نموده کتاب قانون اجتماعی هفت که

  ). مندرج است»يانپناهجو

 

 Asylverfahrensgesetz  قانون دادرسی پناهندگی
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اين .  است  دادرسی پناهندگی را در جمهوری فدرال آلمان معين و مقرر نمودهيانقانون دادرسی پناهندگی روند و جر

  .  است  قانون اساسی آلمان را تدقيق نمودهa 16قانون حق پناهندگی بر اساس مادة 

 را يان خارج  بيشترين بخش موازين قانونی مربوط به يي مربوطههای اجرا نامه  قانون اقامت و آئين  همراه اين قانون به

  . گيرد ميدربر

  . شود  است، اعطا مي المللی ژنف برای پناهندگان درنظر گرفته  کنواسيون بين حقوقی که   شده  پناهندگان پذيرفته به

  

 Aufenthaltserlaubnis § 25 (3)  )3 (25اجازة اقامت بر اساس پاراگراف 

گيرد   صورت کمکی مورد حمايت قانونی قرار مي  به قانون اقامت، فرد مربوطه) 3 (25ة اقامت بر اساس پاراگراف با اجاز

  . گردد قانون اقامت اعالم مي) 7(الی ) 2 (60و ممنوعيت اخراج وی بر اساس پاراگراف 

اجازة اقامت از لحاظ . باشد مطمئن ميقانون اقامت آلمان يک نوع اجازة اقامت نا) 3 (25اجازة اقامت بر اساس پاراگراف 

  . ، اما قابل تمديد است) سال3برای حداکثر (شود   مي زمانی بصورت محدود داده

 محدوديت  بطور مثال به( شرايطی نمايد   به  اعطای اجازة اقامت را وابسته  محق است کهياناالصول ادارة خارج علی

  ).هر معينمکانی، اجبار برای انتخاب محل زندگی در يک ش

 

 Aufenthaltserlaubnis § 25 (5)  )5 (25اجازة اقامت پاراگراف 

 و مکرر را بگيرد و اين »وار دولدونگ زنجيره«بايست جای  ميقانون اقامت ) 5 (25اجازة اقامت بر اساس پاراگراف 

از ، اما ترک اين کشور ندباش مي ترک خاک آلمان   هر چند مکلف به ی وجود دارند که انسانهاي واقعيت را بپذيرد که

شرط اخذ اقامت بر اساس اين بند اين . باشد سوی آنها و بدين ترتيب اخراجشان، از لحاظ قانونی يا عملی غير ممکن مي

   اخراجش نگذاشته  خود مانعی بر سر راه  خود باعث و بانی خروجش از آلمان نباشد، بدين معنی که  فرد مربوطه باشد که

. پابرجا بمانند)   ماه6(يت ۆ باشد و اين موانع در آيندة قابل ر گذشتهوی  ]»دولدونگ«[ز تعليق اخراج  ا  ماه18باشد، 

).  سال با تمديد بعدی2 الی 1 برای  ابتدا سال، بطور معمول3برای حداکثر (شود   مي اجازة اقامت بصورت محدود داده

 محدوديت  بطور مثال به( نمايد  معين شرايطی  به ت را وابسته اعطای اجازة اقام  محق است کهياناالصول ادارة خارج علی

  . متناسب بودن آن بايد بررسی گردد که) مکانی اقامت، اجبار برای انتخاب محل زندگی در يک شهر معين

 

 Aufenthaltsgestattung  مجوز موقت اقامت 

. وز موقت در واقع هيچ نوع اجازة اقامتی نيستاين مج.  آلمان قانون دادرسی پناهندگی55پاراگراف گواهی است بر طبق 

ماند  نمايد و تا زمانی پابرجا مي  وی درخواست پناهندگی مي شود که مياين مجوز زمانی برای مقاضی پناهندگی صادر 

کند و در صورت منفی بودن اين   ادارة فدرال مهاجرت و پناهندگی در مورد اين درخواست پناهندگی رأی صادر مي که

  .نمايد  اداری حکمی را در مورد اين اعتراض صادر مي  دادگاه  تا زمانی که،و ارائة اعتراض از سوی متقاضیرأی 
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 رأی يا  افتد که  است و زمانی از اعتبار مي اين مجوز با شرايط و محدوديتهای متعددی برای متقاضی پناهندگی همراه

موقعيت «اين مجوز اقامتی يک نوع . (گردد ی صادر ميحکم قطعی و غيرقابل استيناف در مورد درخواست پناهندگ

  .) است»اقامتی نامطمئن

 

 Aufenthaltstitel   اقامت]انواع[عناوين 

 اعطا   اين مجوز چنانچه.  دارند مجوز   نياز بهآن جمهوری فدرال آلمان و اقامت در  مهاجرين برای سفر و ورود قانونی به

  :پذيرد ميز عناوين ذيل صورت  اصطالح يکی ا شود، اين کار تحت به

  ):»ارالوبنيس نيدرالسونگس«(اجازة مقيم شدن  )1

  .سازد  را برای کسب و کار محق مي اين نوع اجازة اقامت از لحاظ زمانی و مکانی نامحدود است و دارنده

  ):»ارالوبنيس آوفنتهالتس«(اجازة اقامت  )2

شود و قابل   منظورهای گوناگونی اعطا مي است، به محدود  اين نوع اجازة اقامت از لحاظ مدت اعتبار همواره

  :، مانند همچنان پابرجا باشند يا داليل اين منظورها تمديد است، چنانچه

  ) قانون اقامت21 الی 18پاراگرافهای ( منظور اشتغال  ـ اقامت به

  )قامت قانون ا26 الی 22پاراگرافهای (المللی، انسانی، سياسی   بينموازين داليل  ـ اقامت به

  ) قانون اقامت36 الی 27پاراگرافهای ( داليل خانوادگی  ـ اقامت به

  ) قانون اقامت17 و 16پاراگرافهای ( منظور ديدن دورة کارآموزی  ـ اقامت به

  :ويزا) 3

مان آنها از سوی کونسولگريها و سفارتهای آل.  وجود دارند  و غيره]عبور از آلمان [ويزاهای متفاوتی برای سفر، ترانزيت

  .شوند  مي  تابع شرايط معينی هستند و برای مدت محدودی داده ويزاها همواره. دنشو در کشورهای ديگر صادر مي

 

 Aufenthaltsgesetz  تقانون اقام

 در اين کشور را در يان آلمان و خروج از آن و همچنين اقامت خارج قانون اقامت مهمترين مبنای قانونی در مورد ورود به

.  است  سابق را گرفتهيانگردد و جای قانون خارج  اعتبار قانونی دارد و اجرا مي2005اين قانون از اول ژانوية . گيرد ميبر

قانون برای هدايت و محدود ساختن «نام کامل اين قانون . دهد اين قانون بخش اصلی قانون مهاجرت را تشکيل مي

باشد   مي» در جامعة آلمانيانشهروندان اتحادية اروپا و خارج) جذِب(مهاجرت و برای مقرر نمودن اقامت و انتگراسيون 

  . است ه را از نو تعيين نموديان خارج و مهمترين بخشهای موازين قانونی مربوط به

 

 Ausbildungsabschlussprüfung  امتحان اختتامية دورة کارآموزی

 يعنی گذراندن دورة کارآموزی بطور همزمان هم در  »انهدوگسيستم «[  ه دورة کارآموزی در نظام کارآموزی دوگانیيانآزمون پا

 از مهارتها و دانش عملی و تئوری  دهنده  آيا شخص امتحان گردد که ميدر اين آزمون مشخص . ] و هم در محل کار مدرسه

 »شاگردی«نامة دورة  يانپاگواهی کارگر فنی يا با    شده  تناسب شغل آموخته امتحان قبولی به. الزم برخوردار است
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 مسئوليت دورة   کهيياين امتحان از سوی ارگانها. گردد  صادر مي يابد و مدرک مربوطه  سنديت مي)  اوليهکارآموزی(

اين امتحان شامل يک بخش عملی و . گردد برگزار مي)   صنف مربوطهاتحادية/مانند اطاق( دارند  فنی اين شغل را برعهده

 .شود يک بخش کتبی مي

  

 Ausbildungsordnung  رة کارآموزینامة دو آئين

 را برای شغلهای رسمی در چارچوب ]در محل کار[  در آن موازين دورة کارآموزی مجتمعی باشد که مينامة قانونی  آئين

نامةهای کارآموزی برای بخشهای ديگر نيز وجود دارد   آئين البته. اند  کارآموزی مقرر و مشخص شده سيستم دوگانه

  .دبيرخانة کنفرانس وزرای فرهنگ ايالتهای آلمان: منبع). رای بخش دولتی و عمومی ب برای نمونه(

 

 Außerbetriebliche Ausbildung  دورة کارآموزی غير مجتمعی

 ، در بازار دورة کارآموزی آزاد نوجوانان و جوانانی را مدنظر دارد که اشتغال  کار وی کارآموزی خارج از محلها دوره

 از سوی  کنند که  مي  را ارائهيیها دورهغيرمجتمعی های  دوره  غيرانتفاعیکنندگان  عرضه. يابند ميزی نمحلی برای کارآمو

 .گيرند دولت مورد حمايت مالی قرار مي

 

 Bachelor  ]زبان  انگليسیاً نامة دانشگاهی کشورهای غالب يان، پاکارشناسی،  يهليسانس[ »باچلر«

يک دورة از و همچنين در مدارس عالی فنی پس از همترانشگاهها و مدارس عالی  در دتوان  ميای آکادميک که  رتبه

نامة مهارت شغلی  يان يک پا  کسب نمود و منتهی به باشد،  مي ساله4 و حداکثر   ساله ل سه حداق القاعده علی  کهتحصيل 

   تازه باشند که شگاهی مي جزو درجات تحصيلی دان]فوق ليسانس [»ماستری«اين مدرک و همچنين مدرک . گردد مي

امتحان «، »ماگيستر«، » دانشگاهیديپلم«(های سنتی تاکنونی  دوره و در کنار اند هوارد نظام آموزش عالی آلمان گرديد

  .شوند  مي عرضه) »دولتی

 

 BAföG  »بافوگ«کمک هزينة تحصيلی 

 را يانآموزان و دانشجو  تحصيل دانشحمايتهای مالی برای  موازين حقوقی مربوط به »قانون توسعة آموزش فدرال«

  آموز و دانشجو باشد و به های زندگی دانش حمايت مالی دوران تحصيل بايد در جهت تأمين هزينه. گيرد دربرمي

 دانشجو بخشاً بعنوان مساعدت مالی بدون  شود و به    بعنوان کمک بالعوض و بدون بازپرداخت دادهآموز دانش

 بايد چند سال پس از اتمام تحصيل دانشگاهی و در صورت اشتغال و استطاعت  که[عنوان وام بازپرداخت و بخشاً نيز ب

 5توانند پس از  مينيز باشند،   سبب گذشت سن مشمول تحصيل اجباری نمي  به بزرگساالنی که. ] شود  دادهمالی عودت

االصول  علی.  درخواست نمايند انشگاه يا د  را برای تحصيل در مدرسه»بافوگ«سال اقامت و اشتغال قانونی کمکهای 

 تحصيل ، در مدارس و مؤسسات عالی،قانون اقامت) 3 (25 بر مبنای پاراگراف  توان با اجازة اقامت، اعطا شده مي
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در آلمان برای . [باشد آلمانی يا معادل آن الزامی مي] ديپلِم [ جهت اخذ پذيرش داشتن مدرک مربوطه.  دانشگاهی نمود

  .] وجود ندارد»کنکور« امتحان  نشگاه دا ورود به

 

 Beglaubigte Übersetzung  )ترجمة رسمی(   قرارگرفته قضاييترجمة مورد تأييد

بايد بصورت اً  ارزيابی و رسمی نمودن مدارک تحصيلی غالب جهت برای نمونهسناد و مدارک خارجی برای امور اداری ا

 در آلمان تنها  ترجمة رسمی و تأييد شده.  شوند سسات آموزشی ارائهمؤ ادارات دولتی يا   به ترجمة رسمی و تأييد شده

  و   مجاز گرديده و برای اينکار منصوب، محق  از سوی دادگاههای ايالتی مربوطه بايد از سوی مترجمانی انجام شود که

  .اند  سوگند خورده

 

 Berufliches Gymnasium  ای  ـ حرفهشغلیدبيرستانهای 

های شغلی معينی نيز چون  دبيرستان رشتههای عمومی   در کنار رشته  که در دورة دوم تحصيالت متوسطه سالة  دورة سه

سسات آموزش عالی مؤ و ديگر   دانشگاه  ورود به  محصل را محق به اتمام اين دوره. گيرد مي دربر نيزاقتصاد و تکنيک را

  .با نمرات باال برخوردار بود]  سال تحصيلی10[رة متوسطة اول نامة دو يان بايد از پا  اين دوره برای ورود به. سازد مي

 

Berufliche Weiterbildung های تکميلی و پيشرفتة شغلی دوره 

 حد و ميزان امروزی  های تکميلی و پيشرفتة شغلی در خدمت ارتقاء و مکمل نمودن دانش و مهارت شغلی موجود به دوره

های   در دوره ای که  شده شناخته  رسميت  مانند مشاغل به رک مجزای شغلی بهها هيچ مد در اين دوره. قرار داردآن 

آوردهای امروزی و   و دست  دانش کننده  دانش تاکنونی شرکت به  شوند، بلکه شوند، اخذ نمي  مي کارآموزی فراگرفته

 و شغل جديد   حرفهرای آموختنبهای کارآموزی   باشد، دوره استثنائی که ممکن است وجود داشته. شود  مي جديد افزوده

نامة کارآموزی و اشتغال  يان تنها با داشتن يک پا تکميلی و پيشرفتة شغلیيها گرفتن دوره. باشند مي) »شولونگ اوم«(

  .باشد در اين شغل ممکن مي) طوالنی(

 

Berufsakademie  ای حرفهشغلی ـ مهارتهای آکادمی 

 يک دورة علمی  سسهمؤاين .  در برخی از ايالتهابخش آموزش عالیاست در ی ا سسهمؤای  حرفهشغلی آکادمی مهارتهای 

صورت  را در شرکت يا مجتمع   در يک آکادمی علمی را با يک دورة عملی در شغل و حرفة مربوطه  ساله ـ تخصصی سه

  شغلی ـرتهای آکادمی مها شرايط ورود به. دهد مي پيوند  ] و عمل در محل کار تئوری در مدرسه [ دوگانهآموزش

 رشتة معين و يا ديپلم فنی و يک قرارداد دورة  ديپلم در يک قانون هر يک از ايالتها ديپلم عمومی يا  به ای بسته حرفه

  .باشد سسة کارآموزی معتبر ميمؤکارآموزی با يک 

 

 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)  کمک هزينة دورة کارآموزی
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 مستقل هنگام گذراندن دورة کارآموزی منزل مسکونی مايلند و مجبورند  د دارد کهچنين کمکی برای کارآموزانی وجو

درخواست مساعدت دورة کارآموزی . شود مياين مساعدت برای طول مدت کارآموزی پرداخت .  باشند خود را داشته

 پرداخت   شده  در آن ارائه وطه تقاضای مرب  يا ماهی که اين مبلغ با شروع دوره.  شود  ارائه  ادارة کار مربوطه بايد به

  . گردد مي

 وی  اش پرهيزناپذير باشد، به  يا خانواده دادن کارآموز در طول دورة کارآموزی خارج از محل زندگی  اسکان چنانچه

شود،   مي  کارآموز عودت داده  نيز به»کارد بان« هزينة خريد .شود  مي  داده  خانه  بازگشت به  هزينه برای يک بار در ماه

   قرار گرفته  مورد استفاده»کارد بان«   هزينة در صورتيکه.  کاهش يابد  خانه  از اين طريق هزينة سفر به چنانچه  البته

  .شود  از سوی ادارة کار پرداخت مي،يافتة آن  تخفيف  وجه بازپرداخت نشود، کل مبلغ بليط، و نه

  . است آمدهنون تأمين اجتماعی  بعد کتاب سوم قا  به60 در پاراگرافهای  اين مقرره

   در طول سال خريده  آهن خريداری نمايد و با داشتن آن هر بليطی که تواند از راه  مسافر مي  کارتی است که»کارد بان«: توضيح مترجم [

 زياد با قطار مسافرت  گيرند که  را کسانی مي»بان کارد«. گيرد مي...  درصدی، 50 درصدی، 25 نوع اين کارت تخفيف   به شود، بسته مي

 .]نمايند مي
 

Berufsfachschule ای  مدرسة فنی ـ حرفه 

 در آنها تعداد  باشند که ميای در دورة دوم نظام آموزش متوسطة آلمان   مدارس فنی ـ حرفه،سسة آموزشیمؤاين نوع 

عنوان مدارس تمام وقت در خدمت اين مدارس ب. شوند  مي  مقاطع زمانی مختلفی عرضهباها   دوره ها با زيادی از رشته

شرايط پذيرش . ها قرار دارد نامه يانبوجود آوردن آمادگی شغلی يا دورة کارآموزی با سطوح مختلف از مهارتها و پا

ی يان يا کارنامة پا» شوله هاوپت«نامة  يانپاکدام سطح و هدف کارآموزی مورد نظر است، برخورداری از    اينکه  به بسته

  .باشد مي) » شوله رئال«نامة  يانپا ( حصيل متوسطهدورة نخست ت

 

Berufsgrundbildungsjahr ای شغلی سال آموزش پايه 

 بعنوان درس تمام وقت و   کهباشد  مي رشتة شغلی13 در يکی از  ای شغلی در دورة دوم تحصيل متوسطه سال آموزش پايه

اين يک سال آموزش . شوند مي   ارائهشرکت يا  در کارگاه و آموزش عملی   شکل ترکيبی از درس نظری در مدرسه يا به

گردد،   بعنوان يک سال حساب مي  و نظام دوگانه  ساله ای شغلی در صورت گذراندن دورة کارآموزی در دورة سه پايه

  .يابد  يک سال کاهش مي  ساله ه سوالً معم طول دورة کارآموزی بدين معنی که

 

Berufsoberschule هنرستان فنی ايران مشابه ( شغلیمدرسة باالی ( 

 يک دورة   کسانی که  به باشد که مي در برخی از ايالتها  ای در مرحلة دوم نظام متوسطه ای فنی ـ حرفه ، مدرسه اين مدرسه

. ازدس  مدارس عالی چون دانشگاهها را ميسر مي اند، امکان اخذ ديپلم برای ورود به  گذرانده کارآموزی را در نظام دوگانه

 وقت ديپلم فنی را   صورت نيمه  صورت تمام وقت در دو سال و يا معادل آن به  به تواند با اتمام اين مدرسه آموز مي دانش

 . اخذ نمايد ای در دانشگاه  يک زبان خارجی دوم ديپلم عمومی را برای انتخاب هر رشته  همراه در رشتة معينی، و به
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Berufsqualifizierender Abschluss  کارنامة مهارت شغلی 

 تحصيل   پس از سپری نمودن دوره  که باشد مينامة دورة کارآموزی در سيستم دوگانه  يان پا،کارنامة مهارت شغلی

 را برای   دارنده اين کارنامه. گردد مي اخذ  ] سال اول تحصيل10 [در انتهای دورة نخست تحصيالت متوسطه اجباری

 رشتة 350 در يکی از )qualifizierte Fachkraft( بعنوان نيروی متخصص فنی زیشرکت در دورة تخصصی کارآمو

  .سازد رسمی محق مي

  

Berufsschule  ای حرفهمدرسة 

   به  در چارچوب يک دورة کارآموزی دو نظام دوگانه معموالً  که ای در دورة دوم تحصيالت متوسطه مدرسة حرفه

کارآموز بايد قبل از ).  سال و نيم3 الی 2(کند   مي  رشتة معينی عرضه وقت دروس عمومی يا دروسی در صورت نيمه

شرط ديگری برای گرفتن دورة .  باشد  اتمام رسانده  اجباری تمام وقت را بهمدرسةشروع اين دورة کارآموزی دورة 

د، بعنوان نرکت دار در اين دورة کارآموزی مشا  کهای و شرکتی حرفه ةمدرس.  وجود ندارد کارآموزی در نظام دوگانه

ی در برابر اطاق اصناف يان با آزمونی پا  که  اين دورهيانهمزمان با پا. از و برابرحقوق با هم همکاری دارندهمتر همکاران

 وضعيت درسی و نمرات   به  بسته گردد که ی صادر مييانای هم يک کارنامة پا پذيرد، از سوی مدرسة حرفه صورت مي

تواند شامل  را نيز مي) »سو ابشل شول رئال«يعنی (نامة نظام متوسطة اول  يان يا پا»سو ابشل شول اوپته«نامة  يانکارآموز پا

  .شود

 

Berufsvorbereitungsjahr سازی شغلی  سال آماده 

اين .  در يک دورة کارآموزی را ندارندگذراندن هنوز قرارداد   کهباشد مي  ساختن نوجوانانی سالی آموزشی برای آماده

 از طريق   دورة شغلی مربوطهة خود وبرای آنها بتوانند در مورد شغل مورد عالقشود،   مي ی ارائه ک سال تعليمات پايهي

 . آنها تصميم بگيرند زمينة شغلی بهدو و معرفی و شناساندن يک يا شرکت در کالس درس تمام وقت 

  

Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) دادرسی اشتغالنامة  آئين 

  .  متفاوتی قرار دارندط تحت شراي نمايد که مي  و تعيين تنظيمآغاز کارهايی را امکان  نامه اين آئين

  : موافقت قبلی ندارد شروع کار بر طبق مفاد ذيل نياز بهبر طبق آن 

o  صنعتی و  برای نيروهای فوق متخصص و مديران باالی مجتمعات »نامة دادرسی اشتغال آئين« 2پاراگراف

  ؛ بازرگانی و غيره

o  ؛ سکونت دارند  يک خانه  که  برای افراد خانواده»نامة دادرسی اشتغال آئين« 3پاراگراف  

o  را  جذب مجدد در جامعه اين کار يک هدف تربيتی، درمانی،  ، چنانچه»نامة دادرسی اشتغال آئين« 4پاراگراف 

  .نمايد دنبال 

  :نمايد، آنهم بر اساس ی اجازة کار بدون بررسی حق تقدم و تأخر را مقرر مي بر آن، امکان اعطا عالوهاين قانون 
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o  اتمام رسد و تمديد آن   به  يک ساله اجازة کاِر ، چنانچه مدت اعتبار»نامة دادرسی اشتغال آئين« 6پاراگراف 

  ؛کار تاکنونی در ادارة کار درخواست شود برای کار تاکنونی و پيش صاحب

o  رد اين درخواست با بررسی جداگانة اين مورد سختی و  ، چنانچه»امة دادرسی اشتغالن آئين« 7پاراگراف 

  ؛ باشد  در پی داشته کننده مشکالت زيادی برای درخواست

o  سالگی را 18 آلمان قبل از سن  شرط داشتن اجازة اقامت و ورود به »نامة دادرسی اشتغال آئين« 8پاراگراف 

)  نامة تحصيلی آلمانی و غيره يانيک پا( از ديگر شرايط   درخواست کننده انچه در چنين حالتی چن،دارد مقرر مي

 اجازة کاِر بدون محدوديت را »نامة دادرسی اشتغال آئين« 13 پاراگراف   با عنايت بهدتوان ميبرخوردار باشد، 

  ؛داياخذ نم

o  4(امت و يک اقامت طوالنی قبلی  نيز شرط برخوردار بودن از اجازة اق»نامة دادرسی اشتغال آئين« 9پاراگراف 

   در آلمان که  ساله در آلمان و يا يک کار سه)  يا با اجازة اقامت»دولدونگی«سال الينقطع، حال يا بصورت 

توان اجازة کار بدون  اينجا نيز مي. شود را قائل مي  باشند های اجتماعی پرداخت شده  بيمه برای آن وجوه

  .اعطا نمودرا  »نامة دادرسی اشتغال آئين« 13راف  در پاراگ محدوديتهای برشمرده

  

Beschäftigungsverordnung (BeschV) اشتغالنامة  آئين 

 22  اين قانون مربوط به.  آلمان بيايند  قصد کار به  مايلند به ی کهيان در مورد صدور مجوز برای خارج ای است هنام آئين

  . باشد مي 2004نوامبر 

همچنان از اولويت و تقدم برخوردار )  ب قانون اقامت1   شماره2 بند 39پاراگراف (نيروهای کار داخلی   دادن کار به  البته

 بازار کار داخلی آلمان بايد توانايی شخص متقاضی برای   نيروهای کار خارجی برای ورود به  به در اعطای اجازه. است

 بيکاری در اين کشور  ثر عليهمؤ  لمان و همچنين مبارزه، مصالح اقتصادی و بازارکار جمهوری فدرال آ جذب در جامعه

 متخصص و کمتر مختصص کشورهای ثالث يان بازار کار آلمان از سوی خارج لذا ورود به.  قرار گيرند مورد توجه

  .باشد  و موافقت قبلی ادارة کار ممکن مي نامه تنها با رعايت موازين اين آئيناالصول  علی

 

BildungsinländerInnen آموزش ديدة داخلیيانخارج  

 در آلمان و يا در يک مدرسة آلمانی در خارج از کشور  شود که مي  ی گفتهيان خارج ی آموزش ديدة داخلی بهيانخارج

. ها برابر هستند آنها هنگام اخذ پذيرش با آلمانی. اند را کسب نموده]  آلمانیديپلِم[ دانشگاه  مدرک الزم برای ورود به

 دانشگاهی برای مقطع و  مجوز تحصيل شوند که  مي  آموزش ديدة داخلی شمردهيانی بعنوان خارجيان خارجهمچنين آن

 در آلمان   از طريق تحصيل دانشگاهی اوليه را)  رشتة دوم دانشگاهی يکمثالً دورة دکترا، تحصيل(دورة مورد عالقه 

  .اند کسب نموده

 

Diplom »ليسانس ايران وقمعادل فاً لبغا[ دانشگاهی »ديپلم[ 
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مخصوصاً در علوم (از آنها کسب نمود همترتوان در دانشگاهها و مدارس عالی  مي   در دورة تحصيالت عالی که نامه يانپا

مدارس عالی فنی در در  را  نامه يانتوان اين پا مي، از سوی ديگر )اجتماعی، اقتصادی و همچنين در علوم طبيعی و مهندسی

مدرسة ( Fachhochschule را برای FH پسوند اختصاری »ديپلم« در اين مورد عنوان   البته د کهها کسب نمو تمام رشته

 Berufsakademie را برای BA باشد پيشوند  ای اخذ شده  در آکادمی حرفه نامه يان اين پا گيرد و چنانچه مي) عالی فنی

  .)ای آکادمی شغلی ـ حرفه(

  

Diplomprüfung امتحان ديپلم دانشگاهی  

از، مدارس عالی فنی، مدارس عالی هنر، همتر در دانشگاهها و مدارس عالی »ديپلم«ی برای کسب عنوان يانامتحان پا

امتحان شفاهی و يا همچنين  ،)»تز«(اين امتحان شامل يک کار تحقيقی کتبی . ای مدارس عالی موسيقی و آکادمی حرفه

  .شود ميهای هنر و موسيقی  رشتههنری در   يا امتحان خالقيت کتبی در رشتة مربوطه

 

Drittstaatenangehörige شهروندان کشورهای ثالث 

 .باشند  جزو اتحادية اروپا يا جامعة اقتصادی اروپا نمي شوند که مي   گفتهيی آحاد کشورها شهروندان کشورهای ثالث به

  

Duales System سيستم دوگانه  

مدارس  (  متوسطهتحصيالتای در مرحلة دوم  در مدرسهبطور همزمان ی  در دو محل آموزشی، يعن دورة کارآموزی که

  مجتمعی عرضه/ کارخانه/شرکتو در ) ای، مدارس عالی فنی های حرفه آکادمی(لة آموزش عالی حرمدر يا ) ای حرفه

  ].تلفيق همزمان تئوری و عمل حين آموزش [شود مي

  

Duldung »تحملگواهی «( »دولدونگ«( 

   نشده تعليق موقت اخراج پناهجوی پذيرفته) »تحملگواهی « (»دولدونگ ، قانون اقامت آلمان6اف بر طبق پاراگر

  .باشد مي

 شخص  باشد که  تنها يک گواهی در مورد اين مي باشد، بلکه مي از لحاظ حقوقی هيچ عنوان يا نوع اقامت ن»دولدونگ«

 يک نوع »دولدونگ«. شود  در حال حاضر اجرا نميیوباشد، اما اخراج  ميآلمان  ترک خاک   مکلف به ة آندارند

   هميشه»دولدونگ«.  در معرض خطر هميشگی اخراج قرار دارند»ها دولدونگی«  موقعيت اقامتی نامعتبر است، چرا که

  .  ماه6بين چند روز الی : شود بطور موقت و محدود اعطا مي

. 

EU Freizügigkeit  شهروندان اتحادية اروپایشغلآزادی  

  . کند مي اعطا  شهروندان کشورهای اروپا  به امکان اشتغال را اين مقرره

  :فهرست کشورهای عضو اتحادية اروپا
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o  مشهور به(باشند   کشور عضو کامل مي15در حال حاضر  EU 15 :(بلژيک، دانمارک، آلمان، فنالند، فرانسه  ،

  .سوئد، اسپانيا، انگلستانيونان، ايرلند، ايتاليا، لوکزامبورگ، هلند، اتريش، پرتقال، 

o مشهور به(اند   آن پيوسته  به2004   از اول مه کشورهايی که  EU 8ای برخوردارند ؛ آنها از حقوق محدود شده :(

نی ـ شهروندان مالتا و قبرس از حق ِوتوانی، لهستان، سلواکی، سلُيجمهوری چک، ايسلند، مجارستان، لتالند، ل

  .کار نامحدود برخوردارند

o کشور پس از پيوستن  دوشهروندان اين. بلغارستان و رومانی: 2007انوية ی جديد اتحادية اروپا از اول ژاعضا 

توانند در  آنها موقعی مي.  از حق نامحدود کار در آلمان برخوردار نيستند)هنوز ( اتحادية اروپا کشورهای آنها به

  رده را دريافت ک»مجوز کار ـ اتحادية اروپا«   به از ادارة کار آلمان مجوز کار موسوم اين کشور کار کنند که

  .باشند

  

Europäische Union (EU) اتحادية اروپا 

   کشور عضو اين اتحاديه27. ای از کشورهای اروپاست با بازار مشترک داخلی اتحادية اروپا اتحاد و ائتالفی از مجموعه

 است و اثتالف   مرحلة اجرا درآمده  به1993 در اول نوامبر   که تهاتحادية اروپای حاضر بر پاية قراردادی بنا گش. باشند مي

مشترکی است از جامعة اروپا، کشورهای با سياست خارجی و امنيتی مشترک و همکاريهای پليسی و قضايی در امور 

  .کيفری

 

 Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)   اروپای اقتصادپيوستة هم  آزاد و بهحوزة

 شامل ايسلند، (EFTA) از کشورهای اتحادية اروپا و همچنين کشورهای منطقة آزاد تجاری اروپا 1993ز سال  ا اين حوزه

 . بوجود آمد استثنای سويس شتاين به نروژ و ليشتن

  

Erweiterter Hauptschulabschluss هاوپت « مدرسة تکميلینامة  يانپا« 

آميز سال دهم تحصيلی   پس از طی موفقيت کهت عمومی ی مرحلة اول تحصيالياندر برخی از ايالتها مدرک پا

مرحلة دوم نظام در (ای را   مدرسة فنی حرفه اين مدرک تحت شرايط خاصی ورود به. شود مي  داده) » شوله هاوپت«(

  .اين اصطالح واژة ديگری است برای مدرک آموزش پيشرفتة شغلی. سازد ممکن مي)  متوسطه

  

Erweiterter Realschulabschluss رئال«نامة تکميلی مدرسة  يانپا« 

 آميز شرط آن گذراندن موفقيت. باشد ميی تحصيالت همگانی پس از سال دهم تحصيلی ياندر برخی از ايالتها کارنامة پا

 را  اين مدرک دارنده. باشد  ميی، همچنين برخوردار از سطح معينی از نمراتياناً شرکت در آزمون پاياناين سال و اح

. نمايد  دبيرستان و دبيرستان فنی را محق مي  ورود به برای ، دورة نخست متوسطه  دادن بهيان بر محق بودن برای پا هعالو
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 »رئال«ی مدرسة يان يا کارنامة پيشرفتة پا نامة تکميلی مرحلة نخست نظام متوسطه يان در برخی از ايالتها پا نامه ياناين پا

 .شود  مي ناميده

  

Externenprüfung امتحان متفرقه  

ای را بدون دورة کارآموزی معمولی ميسر  نامة شغلی و حرفه يان تحت شرايط خاصی کسب يک پا امتحان متفرقه

نامة  سازی و در آئين  جزئيات بيشتر در قانون پيشه. باشد  مي  در شغل مربوطه شرط آن داشتن تجربة چند ساله. سازد مي

توان   در آنها مي کنند که  مي های متفاوت شغلی را عرضه  آموزشگاههای متعددی دوره.اند  مقرر شدهصنعتگران/وری پيشه

   آماده گردد،  يا صنعتگران برگزار میفاصنااطاق نمايندة  حضور در  ، آزمونیمند برای آزمون متفرقه خود را بطور نظام

  .ساخت

  

Facharbeiterbrief گواهی کارگر متخصص 

ی يان پس از قبولی در امتحان پا در سيستم دوگانه در چارچوب دورة کارآموزی  ارت فنی کهمدرکی است برای اثبات مه

ی مدرسة يان مدرک پا  همراه  به اين مدرک هميشه. شود مي اعطا   شده  رسميت شناخته دورة کارآموزی در يک رشتة به

 مدرسة فنی پس از اشتغال  شرط ورود به. ازدس  محق مي  را برای اشتغال در شغل مربوطه شود و دارنده ای صادر مي حرفه

  .باشد شدن در آن مي) مايستر( و برای استاد  در شغل مربوطه

  

Fachaufsicht نظارت فنی 

نظارت فنی برعکس نظارت حقوقی از بررسی قانونی بودن يک . باشد بر انجام وظايف عمومی و دولتی مينظارت دولتی 

 را   هدف و منظور اعالم شده  و رسيدن به آن موضوعدر قابلبودن و مفيد بودن عمل رود، يعنی متناسب  مياقدام فراتر 

 نظارت بر تدريس و مشاورة معلمان را  ای از جمله اين نظارت در حوزة تحصيالت مدرسه. دهد تحت نظارت قرار مي

  .گيرد دربرمي

 

Fachgebundene Hochschulreife  يک رشتة معيندر ديپلم دبيرستانی 

  های شغلی مشخصی در مرحلة دوم نظام متوسطه  در زمينه های معينی که لم و مجوز تحصيل دانشگاهی برای رشتهديپ

  .توان اخذ نمود مي

 

Fachgymnasium دبيرستان فنی 

 .باشد مي ) شد  ترجمهای شغلی ـ حرفهدبيرستان  اًق فوکه (Berufliches Gymnasiumهمان 

  

Fachhochschule یمدرسة عالی فن 
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 در ارتباط  تحقيق و آموزشی است که بوجود آمد و وظيفة ويژة آن 70 در ابتدای دهة  نوعی از مدرسة عالی است که

های مهندسی، اقتصاد،   در رشته  ويژه  شود، به  عمل و کارکرد شغلی باشد و کمتر وارد جزئيات تئوريک مربوطه امستقيم ب

نامة ديپلم عمومی  يان پا توانند در مدرسة عالی فنی تحصيل کنند که مي کسانی. امور اداری، امور اجتماعی و طراحی

های  در رشته.  باشند  مدرسة عالی فنی را داشته ورود به) ديپلم خاص(دبيرستانی، ديپلم فنی در رشتة معينی و يا مجوز 

 دليل محدوديت جا در  به. وند ش هنری بايد مضاف بر آن مدارکی دال بر برخورداری از شايستگی و توانايی هنری ارائه

گين نمرة ديپلم و ليست يانم. های مختلف وجود دارد اين مراکز آموزشی محدوديتهای برای اعطای پذيرش در رشته

  . هستند کننده  پذيرش تعيين اعطایانتظار در

  

Fachhochschulreife ديپلم فنی 

 سال تحصيلی در مدارس 12 پس از  معموالً ی آکادمی فنی که مدارس عالی فنی يا در برخی از ايالتها برا  مجوز ورود به

  .گردد ای تمام وقت کسب مي فنی يا ـ تحت شرايط خاصی ـ در مدارس ديگر حرفه

  

Fachoberschule  مدرسة باالی فنیدبيرستان يا 

ريافت ديپلم فنی و  د های مختلفی در يک يا دو سال منجر به  در رشته  که ای فنی است در مرحلة دوم متوسطه مدرسه

يک شرکت ، سال اول از يک دورة عملی ـ فنی کارآموزی در  های دو ساله در دوره. شود مي مدارس عالی فنی  راهيابی به

پس . شود  مي شود و سال دوم شامل درس عمومی در ارتباط با اين رشته  تشکيل مي نظریسومجتمع و همچنين از دريا 

 يا يک مدرک معادل آن، دانش آموزان وارد يک دورة »رئال شول ابشلوس«نامة  يانپا و اخذ »رئال« مدرسة ياناز پا

  . باشند  رساندهيان پا سابقاً يک دورة کارآموزی را به  گذرانند که  را مي کسانی دورة يک ساله. شوند  مي تحصيلی دو ساله

  

Fachoberschulreife فنی يا دبيرستان مدرسة باال مجوز ورود به  

  ، آن همتوان در مدارس عمومی در مرحلة نخست نظام متوسطه مي   که ی نظام متوسطهيان مدرک پالنامة معاد يانيک پا

 مدرسة باالی   کسب نمود و با آن به ای در مرحلة دوم نظام متوسطه  فنی ـ حرفهنتهای سال دهم تحصيلی و در مدارسدر ا

   .شود مي  نامة نظام متوسطة اول خوانده يانپا آن  در برخی از ايالتها به:  يافت فنی راه

  

Fachschule مدرسة فنی 

  .ای ای است برای آموزش شغلی ـ حرفه مدرسه

  

Fernuniversität-Gesamthochschule  ای دانشگاه مکاتبه
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هايی   مقاطع و دوره هاين دانشگا. نمايد  مي ای را ارائه  تحصيل مکاتبه امکان تنهاوباشد  مي در هاگن  مدرسة عالی دولتی که

) کارشناسی(و ليسانس ) کارشناسی ارشد(معادل فوق ليسانس [، باچلر، ماگيستر  هايی چون ديپلم دانشگاه نامه يان پا بارا 

  .کند  مي و ادامة تحصيالت در مقاطع باالتر را برای کار در شغلهای متفاوت عرضه] ايران

  

Feststellungsprüfung امتحان تشخيص صالحيت 

 در چارچوب آزمون   که آنچه. باشند مي فاقد ديپلم آلمانی   دو ترمی برای داوطلبان خارجی کهی کالِجيانامتحان پا

 دانشگاههای آلمان در دروس اصلی رشتة  در تحصيل آيا متقاضِی  است که گيرد اين نکته تشخيص مورد امتحان قرار مي

   به  بسته، آلمانی زبانداوطلبان تحصيل بايد در درس. ی برخوردار هستمورد نظر از دانش کافی در سطح ديپلم دبيرستان

  . برخوردار باشندC 1 و B 2اند، از سطح   گذرانده ای که نوع دوره

  

Formale Gleichwertigkeit ارز بودن صوری هم 

 دارک بودن صوری مارز ارز بودن مادی و هم ارز بودن عملی، هم در چارچوب ارزيابی مدارک تحصيلی خارجی بين هم

   مدارک آن برای بررسی ارائه  دورة تحصيالتی که پردازد که مي   اين مسئله ارز بودن صوری به هم. دنشو ميتمايز قائل 

 آن کدامها هستند و کل اين تحصيالت چقدر طول   قرار دارد، شرايط ورود بهأً، در کجای نظام آموزشی کشور مبد شده

  .خواهد کشيد

 

Funktionale Gleichwertigkeit ارز بودن عملی هم 

ارز بودن صوری مدارک  ارز بودن مادی و هم ارز بودن عملی، هم در چارچوب ارزيابی مدارک تحصيلی خارجی بين هم

 انجام   مجاز به  نموده  ارائه  متقاضی با اين مدرکی که پردازد که مي اين پرسش  ارز بودن عملی به هم. دنشو ميتمايز قائل 

   مدرک خارجی در کشوری که  آورد کهيان م ارز بودن عملی مدارک سخن به توان از هم آنجا مي.  استيی کارها هچ

  . عمل و کار قابل قياس در آلمان در انطباق باشد  با  است، برای انجام کار و عملی محق بسازد که اخذ شده

  

Materielle Gleichwertigkeit ارز بودن مادی هم 

ارز بودن صوری مدارک  ارز بودن مادی و هم ارز بودن عملی، هم  ارزيابی مدارک تحصيلی خارجی بين همدر چارچوب

ريزی و مضامين  حجم و نوع برنامه  مدرک با عنايت به) مادی( ارزيابی محتوای  ارز بودن مادی به هم. دنشو ميتمايز قائل 

 در ايران تنها معادل ليسانس  که[ باچلر انگليسی و آمريکايی  برای نمونه. پردازد مي درسی و آموزشی در قياس با آلمان

  .شود محسوب مي]  ايران »فوق ديپلم«معادل [ Vordiplum  مقطع تحصيلی بعنوان  به در دانشگاههای آلمان بسته] است

  

Gesellenbrief شاگردی«  کارآموزینامة دورة يانپا«  
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 در خاتمة دورة کارآموزی در سيستم  مدرکی است که) های فنی ر رشتهدورة کارآموزی د (»شاگردی«نامة دورة  يانپا

   داده  مربوطه و صنعت ه از سوی اطاق اصناف پيش و صنعت معينی حرفهی در يان بعنوان گواهی قبولی در امتحان پا دوگانه

 را برای اشتغال در آن شغل  ارندهگردد و د ای صادر مي نامة مدرسة فنی ـ حرفه يانپا   همراه  به اين گواهی هميشه. شود مي

مدرک « و گرفتن Meister  بعنوان های پيشرفته  يکی از شروط برای طی دوره نامه ياناين پا. سازد محق و مجاز مي

  . است»استادی

  

Gymnasium دبيرستان 

و گيرد  ميرا دربر)12 الی 5 يا 13 الی 5 سالهای تحصيلی  در حالت عادی ( يک و دو   دورة متوسطه  که نوع از مدرسه

  . باشد مي   دانشگاه  ديپلم دبيرستان برای راهيابی به  منظور دستيابی به وظيفة آن تعميق دانش عمومی به

 
  

Hartz IV  4هارتس 

  2پول بيکاری /2 کتاب قانون تأمين اجتماعی، جلد  بنگريد به

  

Habilitation  پروفسوری(مدرک استادی( 

 پس از گذراندن  که)  مدرک استادی در دانشگاه (تدريس رشتة علمی در تحقيقات و مدرک صالحيت نمايندگی يک

 و  اين مدرک استادی از سوی بخشهای تخصصی دانشگاه. گردد مي کسب  ای تدريس در دانشگاه مرحلة دکترا و دوره

 . مشابهعلمی  کيفيتکاری با شود، آن هم بر مبنای تز استادی يا  از اعطا ميهمترمراکز علمی و آکادميک 

  

Hauptschulabschluss شولههاوپت«نامة مدرسة  يانپا  « 

 پس از سپری نمودن »هاوپت« مدرسة يان در پا همگانی است که  مدارک رسمی در نظام آموزش  مدرکی از سلسله

   متوسطهتتحصيال و همچنين در انواع ديگر مدارس در مقطع نخست  آميز سال نهم تحصيلی در اين نوع مدرسه موفقيت

اين نوع مدرک غالباً بعنوان مدرکی تحصيلی برای گذراندن يک دورة کارآموزی در چارچوب نظام . شود مي  داده

  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده دوگانه

  

Hauptschule  شوله هاوپت«مدرسة  « 

شود؛  مي   دانش آموز انتقال داده به دانش عمومی   مبانی اوليه  که نوعی از مدرسة عمومی در مرحلة نخست نظام متوسطه

  .گيرد  را دربرمي9 الی 5 اجباری است و سالهای تحصيلی   اين مدرسه  مدرسة ديگری نرود، رفتن به آموز به  دانش چنانچه

  

Hochschule مدرسة عالی 
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  .مدارس عالی فنی و دانشگاهها فنی، هایياصطالحی عمومی برای آکادم

  

Hochschulprüfung  مدرسة عالیآزمون 

يابد و برعکس آزمون دولتی تنها از سوی مدرسة عالی  مي يان و مقطع تحصيل دانشگاهی پا  با آن يک دوره آزمونی که

ليسانس و فوق (، ماگيستر )ليسانس ايران(، باچلر )فوق ليسانس ايران الًمعمو(آزمون ديپلم دانشگاهی . شود برگزار مي

  .ين نوع آزمونها استو دکترا از جملة ا) ليسانس ايران

  

Hochschulreife ديپلم دبيرستانی[  مدرسة عالی گواهی صالحيت ورود به[ 

 سال 13 يا 12 پس از  نامة تحصيلی در مرحلة دوم تحصيالت متوسطه يان از طريق يک پا  مدارس عالی که مجوز ورود به

  .وز مدرسة عالی برای رشتة معينی مجوز عمومی مدرسة عالی، مج همچنين بنگريد به. شود ميتحصيلی کسب 

 

Integrationskurs جذب در جامعه[ دورة انتگراسيون [ 

اطالعات عمومی شود و شامل يک دورة آموزش زبان و يک دورة  مي   از سوی دولت عرضه ای آموزشی است که دوره

 ميزان کافی، کسب آگاهيهای  ی بههدف از دورة انتگراسيون برای مهاجرين يادگيری زبان آلمان. شود  ميدر مورد آلمان

   و همچنين آگاهی يافتن از نظام حقوقی آلمان، از فرهنگ و تاريخ آلمان، به  در اين جامعه الزم در مورد زندگی روزمره

 از ارزشهای نظام دولتی دمکراتيک جمهوری فدرال آلمان و اصول دولت حقوقی، برابری حقوقی، تساهل و آزادی  ويژه

  .باشد  مي   و عقيدهدين

  

Integrierte Haupt- und Realschule  هاوپت« و »رئال«مدرسة ادغامی« 

 و »  شوله هاوپت«ها و درسهای   در آن دوره  در هامبورگ که  در مرحلة تحصيلی نخست نظام متوسطه نوعی از مدرسه

  .شوند مي   ارائه» رئال شوله«

  

Kammern اطاق اصناف 

اند و   بصورت عمومی و قانونی و مستقل سازماندهی شده معموالً  صنفهای مختلف شغلی که تشکيالتهايی است مربوط به

 سازمان نظامنمونة از اين تشکيالتها . باشد وظيفة آنها خودگردانی درون صنفی و نمايندگی مصالح اعضای خود مي

حاسبان اقتصادی، معماران، اطاق  داروسازان، وکالی حقوقی، مهای ها و اتحاديهاطاق مهندسي،سازمان نظام پزشکی، 

  . باشند ، اطاق کشاورزی مي و صنعتگرانوران صنايع و بازرگانی، اطاق پيشه

  

Kaufmannsgehilfenbrief گواهی منشی بازرگانی 
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ی دورة کارآموزی در يان بعنوان کارنامة قبولی در ازمون پا  در خاتمة دورة کارآموزی در سيستم دوگانه مدرکی است که

ی يان کارنامة پا  همراه  به همواره. شود مي نمايندگان اطاق بازرگانی برگزار خواهد شد، اعطا حضور در  بازرگانی کهبخش 

داشتن اين مدرک . سازد  محق و مجاز مي  را برای اشتغال در شغل مربوطه شود و دارنده ای صادر مي مدرسة فنی ـ حرفه

  .باشد  در مدرسة فنی مي هشرط گذراندن دورة پيشرفتة کارآموزی از جمل

  

Kenntnisprüfung » معلوماتآزمون« 

 کاروران و شفاگران  قبولی در امتحان معلومات ممکن است، برای نمونهاشتغال در برخی از مشاغل طبق قانون تنها پس از 

 امتحان زبان و همچنين  لبتها.  را بدهند  مربوطه»امتحان معلومات«تجربی بايد قبل از اشتغال در اين شغل در ادارة بهداری 

  . شوند  مي  ناميده»امتحان معلومات«ای دورة کارآموزی نيز  دوره يانامتحانات م

  

Kindergeld يارانة فرزند 

  .شود مي  ها داده  تعداد و سن بچه  به  سرپرستان فرزندان بسته  به يارانة فرزندان يک پرداختی ماهانة دولتی است که

اين مبلغ برای هر يک از . باشد مي   يورو در ماه154مان برای هر يک از فرزندان اول و دوم و سوم يارانة فرزند در آل

  ).2007ارقام اول فورية (باشد   يورو مي179فرزندان چهارمی و بعدی 

  

Kirchliche Abschlussprüfung ی کليسايانآزمون پا 

 دانشگاهی در رشتة الهيات کاتوليک و پروتسان در  تحصيالت چهارسالة آکادميک  يک دورهياناين امتحان در پا

اعضای کميسيون . قبولی در اين امتحان شرط خدمت در مشاغل کليسايی است. گردد ميمدارس عالی الهيات برگزار 

 تحصيل  نامة مربوطه يانپس از قبولی در اين امتحان و کسب پا. دنباش  مي امتحانات نمايندگان کليسا و استادان دانشگاه

های ديگر رشتة الهيات امتحان دولتی، امتحان ديپلم دانشگاهی، ماگيستر و باچلر و  نامه يانپا. باشد دورة دکترا ميسر مي

  .امتحان مدرسة عالی: عنوان کلی. باشد همچنين در صورت تحصيل الهيات کاتوليک امتحان ليسانس مي

  

Kirchliche Hochschule مدرسة عالی کليسايی 

تأمين کنندة هزينة آن کليسای . باشد  مي و همتراز دانشگاهرسة عالی برای آموزش در رشتة الهيات يک مرکز و مد

  .باشد پروتسان مي

  

Kolleg کالج 

 اخذ ديپلم در مدرسة   دوم نظام آموزشی برای کسب مدارک تحصيلی بويژه کالج يک مرکز آموزشی در چارچوب راه

باشد، اما کالس درس کالج تمام   مي  قابل مقايسه کالج با دبيرستان شبانه. باشد ميتمام وقت توسط اکابير و بزرگساالن 

  . مجاز نيستند شاغل باشند در آن کننده  شرکتوقت است و بزرگساالن
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Kontingentflüchtlinge  محدودآورگان 

 بر اساس قانون هاقعيت آنمو. شوند مي  رسانی انسانی پذيرفته  در چارچوب اکسيونهای کمک آوارگان مناطق بحرانی که

آلمان از . شود اند، تعيين مي  شده پذيرفته در چارچوب اکسيونهای کمکهای انسانی  در بارة اقداماتی برای آوارگانی که

پذيرش مهاجرين يهودی از اتحاد شوروی سابق نيز بر .  است  آوارگانی را از ويتنام و شيلی پذيرفته  از جمله1973سال 

  .گيرد ون صورت ميمبنای همين قان

  

Kultusministerium وزارت فرهنگ 

 مسئول  اين وزارتخانه. باشد ميوزارت فرهنگ باالترين ارگان اداری ايالتی برای امور آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ 

   مدارس، مدارس عالی، آموزش بزرگساالن، حفظ و نگهداری عمومی فرهنگ و هنر و همچنين رابطه بخشهای مربوط به

های خاصی نيز  در اکثر ايالتها در کنار وزارتخانة مدارس وزارتخانه. باشد مي) در امور فرهنگی(با دولتها و جوامع دينی 

  . است برای بخشهای علوم و تحقيقات بنا شده

اختيارات ايالتها قرار دارند و  در حوزة  انحصاراً و دانشگاهها امور فرهنگی و آموزش و پرورش  ويژه در نظام فدرال آلمان به: توضيح مترجم[

 هر يک از   نام وزارت فرهنگ نداريم، بلکه ای به  همين سبب هم در سطح فدرال وزارتخانه دولت فدرال حق دخالت در اين امور را ندارد، به

ی  دائمرگان مشترکهماهنگی در امور فرهنگ و آموزش و پرورش و آموزش عالی از سوی ا.  ايالت، خود وزارت فرهنگ خود را دارند16

  .]گردد  است، ميسر مي  تشکيل شده»ای فرهنگرکنفرانس وز« نام  فرهنگ آلمان بهايالتی  همين منظور از سوی وزرای   به که

  

Magistergrad  ماگيستر«مدرک«  

 از سوی دانشگاهها »ماگيستر« بر مبنای امتحان  ای آکادميک است که رتبه]  معادل فوق ليسانس باشد معموالً  که[ »ماگيستری«

 رشتة فرعی را شامل دو رشتة اصلی يا يک رشتة اصلی و دودورة دانشگاهی اين . شود مييا مدارس عالی معادل اعطا 

  .شود مي

  

Master  ماستر«مدرک« 

از مدرک  پس  است که) دانشگاهی(ای آکادميک  رتبه] شود مي   در ايران فوق ليسانس يا کارشناسی ارشد ناميده که [»ماستری«

و همچنين در مدرسة از همتر يا مدرسة عالی   سال در دانشگاه2 الی 1 مرکب از »ماستری« با طی دورة تحصيلی »باچلر«

   به ها و مدارکی است که  جزو آن دوره»باچلر«نامة  يان پا  همراه  و مدرک به اين دوره. توان کسب نمود ميعالی فنی 

   عرضه»امتحان دولتی« و »ماگيستر« دانشگاهی، »ديپلم« و در کنار   گرديدهتازگی وارد نظام آموزش عالی آلمان

  .شود مي

 

Meisterbrief گواهينامة استادکاری 
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شود و گواهی است در مورد قبولی در امتحان استادی در رشتة  مياز سوی اطاق اصناف اعطا   معموالً مدرکی است که

 را بطور مستقل   مربوطه و صنعت ه يا شرکت پيش تواند يک کارگاه است، مي از چنين مدرکی برخوردار  کسی که.  مربوطه

 کند و آنها  عرضه شاگردان و کارآموزان را    هايی فنی را به  و بر اساس معيارها و موازين تعيين شده دوره سرپرستی و اداره

 اطاق  های شبانه در دوره( در طول اشتغال توان  و مدرک را مي های آمادگی برای اخذ اين گواهينامه دوره. را تعليم دهد

شرط شرکت در امتحان .  وقت گذراند  يا در مدارس فنی بصورت درس تمام وقت و نيمه) اتحادية مربوطه/اصناف

  .باشد  مي  در شغل مربوطه و تجربة چند ساله) کارآموزی(نامة دورة شاگردی  ياناستادی برخورداری از پا

  

 Mittlerer Bildungsabschluss   ت متوسطهی دورة تحصياليانمدرک پا

  ] تحصيلی سال ده [ نامة دورة متوسطة مدرسه ياناصطالح برخی از ايالتها برای پا

  

Nachrangiger Arbeitsmarktzugang بازار کار حق متأخر در دسترسی به  

 نيز تنها در صورتی يانادارة خارج.  شود  دادهيان ادارة خارج درخواست صدور اجازة کار بايد برای يک کار معين به

با آن موافقت کند و ادارة کار هم اين )  قانون اقامت39بر اساس پاراگراف ( ادارة کار  کند که ميای را صادر  چنين اجازه

...] ت و کار،  دارای اجازة اقاميانشهروندان اتحادية اروپا، خارج [ ها و غيره  بازار کار و حق تقدم آلمانی درخواست را با عنايت به

اجازة کار برای گذراندن دورة کارآموزی نيز مورد نياز ). گويند اين کار را بررسی حق تقدم و تأخر مي(نمايد  بررسی مي

  .است

  

Pädagogische Hochschule  علوم تربيتی)  دانشگاه(مدرسة عالی 

يری و معلمی برای تدريس در مدارس ابتدايی و های دب باشد و در آن رشته مياز دانشگاهها همتر  نوعی از مدرسة عالی که

  .شوند  مي عرضه]  تحصيلی10تا سال  [ بعضاً در مرحلة نخست نظام متوسطه

 

Philosophisch-Theologische Hochschule و الهيات مدرسة عالی فلسفه  

  .باشد ميکليسای کاتوليک تأمين کنندة بودجة آن .  برای تحصيل رشتة الهيات يک مرکز آموزش عالی همتراز دانشگاه

  

Polizeiliches Führungszeugnis مدرک سوء سابقه  

در سند . شود مي باال صادر   سال به14 درخواست اشخاص   از سوی مرکز ثبت فدرال آلمان واقع در بن به سندی است که

، يعنی تاکنون مجازات   يا نه دارد  آيا وی سوء سابقه گردد که  قيد مي  در کنار مشخصات کامل شخص مربوطه مربوطه

   برای اثبات عدم سوء پيشينه اين مدرک رسمی شود خواسته  گردد که اين درخواست زمانی ضروری مي.   است يا نه شده

 )Einwohnermeldeamt( ادارة ثبت   بايد در هر شهری به درخواست برگة سوء پيشينه.  شود  داده  کار آينده  صاحب به

  .شود  دادههمان شهر 
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Postgraduale Studiengänge دانشگاهینامة يانی پس از اخذ پا تحصيلادامة   

، اضافی و  های پيشرفته  دوره های تاکنون اخذ شده نامه يانبر پاية پاتوان  مي يک دورة تحصيل دانشگاهی يانپس از پا

چون (های باالتر دانشگاهی  گرفت يا رتبهتوان گواهی شرکت در آنها را  ميها  پس از گذراندن اين دوره. تکميلی را ديد

  .شوند  دکترا منتهی نمي  به  البته را اخذ نمود، که)) کارشناسی ارشد (»ماستر«، »ماگيستر« دانشگاهی، »ديپلم«

  

Praxissemester ترم عملی 

ی خارج از  در شرکت يا مجتمع  دوران تحصيل مدرسة عالی فنی در شغل و رشتة مورد نظر که است درمرحلة عملی

  .شود مي   مسئوليت مدرسة عالی فنی گذرانده نظر ومدرسة عالی فنی تحت

  

Promotion  دکترادرجة 

 توانايی مستقل کار علمی را   شخص مربوطه دهد که مي نشان شود مي با اخذ درجة دکترا تمام  دورة تحصيلی دکترا که

، »ديپلم«اضی يک دورة تحصيل دانشگاهی با مدرک  مق شرط اخذ پذيرش در دورة دکترا اين است که پيش. دارد

و غالباً معدل [با موفقيت را  ] همة آنها معادل فوق ليسانس يا کارشناسی ارشد ايران هستند که[ »امتحان دولتی« يا »ماستر«، »ماگيستر«

  لمی انجام دهد با ارائة يک رساله طور مستقل کار ع  به  نامزد دکترا قادر است که اثبات اينکه.  باشد  اتمام رسانده  به]خوب

، »ريگورزوم«  که(و يک امتحان شفاهی ) شود  مي  ناميده»ديسرتاتسيون«  که(علمی کتبی در مورد يک موضوع علمی 

  .گردد ميسر مي)  نام دارد»ديسپوتاتسيون« يا »کولوگيوم«

  

Prüfungsordnung نامة امتحانات آئين 

 شرايط، مضامين و شيوة امتحانات در آن   امور آموزش و پرورش و آموزش عالی که هانواعی از موازين قانونی مربوط ب

ها و در مورد امتحانات مدارس عالی از سوی خود   نوع امتحانات از سوی وزارتخانه  به ها بسته نامه اين آئين. اند تنظيم شده

سة عالی در آن قرار دارد، مورد تأييد قرار  آن مدر از طرف وزارت علوم ايالتی که  صادر و معموالً عالیمدارساين 

  .گيرد مي

  

Rahmenlehrplan برنامة آموزشی چارچوبی 

های  برنامه.   در چارچوب يک دورة کارآموزی در سيستم دوگانهباشد  میای برنامة آموزشی برای آموزش شغلی و حرفه

 کنفرانس« شد، از سوی  جتمعات انطباق دادههای کارآموزی در م نامة دوره  با آئين آموزشی چارچوبی پس از اينکه

  .شوند تبديل و اجرا ميهای آموزشی ايالتی   برنامه شوند و از سوی ايالتها به مي تصويب  ايالتها» وزرای فرهنگمشترک

  

Realschule  رئال«مدرسة« 



23                                                      ACCESS  نامة کوچک  واژه    

Access-Glossar-Handbuch – Persisch                                             23 

يرد و در آن آموزش عمومی گ مي را دربر10 الی 5 سالهای تحصيلی   که  در دورة اول تحصيالت متوسطه نوعی از مدرسه

  های شغلی يا شروع مرحلة دوم نظام متوسطه  را برای گذراندن دوره شود و راه  مي  نسبت دورة ابتدايی ارائه تری به گسترده

  . گشايد  مي  دانشگاه  جهت کسب ديپلم برای ورود به]باشد  مي13 يا 12 الی 11 مرکب از سالهای تحصيلی  که[

  

Regelstudienzeit طول زمان معمولی تحصيل دانشگاه  

 يا شغل معين در مدارس عالی و آکادمی  ی در يک رشتهيانمقصود اينجا زمان تحصيل دانشگاهی برای کسب مدرک پا

 5 الی 4( ترم 10 الی 8 است و در مدارس عالی معموالً  نامة امتحانات مشخص شده اين زمان در آئين. باشد ميای  حرفه

  .باشد  سال مي2 الی 1 »ماستر« برای دورة  و سال4 الی 3 »باچلر«های تحصيلی  ين زمان برای دورها. باشد مي) سال

 

Reglementierte Berufe درآمده مشاغل تحت قاعده   

 برخورداری   اشتغال در آن از طريق موازين قانونی و اداری منوط به گردد که مي محسوب  » درآمده تحت قاعده«شغلی 

  . ممکن نباشد  باشد و کار در اين شغل بدون مدرک مربوطه ميسر و شغل نی در آن رشتهاز صالحيت ف

  

Schulordnung نامة مدارس آئين 

  آموزان و مدرسه  مناسبات و رابطة حقوقی بين دانش مسائل مربوط بهدر آن   نامة حقوقی است که نامة مدارس آئين آئين

  و همچنين امور مربوط به)   و غيرهگذاری ردی، پروسة امتحانات، نمره قبولی و ،  پذيرش در مدرسه برای نمونه(

   .اند  و همکاری مشخص شده سازماندهی مدرسه

  

SGB III/Arbeitlosengeld I  1پول بيکاری / کتاب تأمين اجتماعی، جلد سوم 

  ن موازين شرايط اخذ اين يارانهبر اساس اي. اند  مندرج شده1در اين کتاب موازين حقوقی و قانونی دريافت پول بيکاری 

  : باشد مي ترتيب ذيل  به

زمان  باشند، سوماً   اوالً بيکار باشند، دوماً در ادارة کار بعنوان بيکار ثبت شده کسانی حق دريافت پول بيکاری را دارند که

اعی، جلد، سوم، اين زمان  کتاب تأمين اجتم123کسی بر طبق پاراگراف .  باشد الزم برای دريافت اين حق را سپری کرده

های   برای آن بيمه  باشد که  روز در کار و اشتغالی بوده360 در عرض دو سال قبل از آغاز بيکاری   که را سپری کرده

مانند زمان ( باشند   پرداخت شده  بيمه  صندوق بيکاری وی وجوه  داليل ديگری به  باشد و يا به اجتماعی پرداخت شده

  ). خدمت دفاعی يا مدنی، زمان تربيت بچه

  

SGB II/Arbeitslosengeld II  2کتاب قانون تأمين اجتماعی، جلد سوم، پول بيکاری 

.  توانايی کسب و کار دارند  نيازمندانی کههای زندگِی هزينهترين  اصلی است برای تأمين ای يارانه »پول بيکاری دوم«

وارد نظام تأمين اجتماعی اين  »4قانون هارتس «  انون مشهور به توسط ق2005 در تاريخ اول ژانوية »پول بيکاری دوم«
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   مربوط به»هارتس« در طرح  پول بيکاری دوم ـ همانطور که. باشد مي »4هارتس «  کشور شد و در بين مردم مشهور به

کنندة   تأمين  که سابق»کمک اجتماعِی« و »کمک بيکاری« بود و مبنای اين تغيير گرديد ـ   شده  در نظر گرفته2002سال 

 »پول بيکاری دوم«ترين نيازهای اجتماعی ـ فرهنگی بود، در هم ادغام شدند و از مجموعة آن دو، مکانيسم  اساسی

، بيکاری شرط دريافت اين نوع مساعدت نيست و  وجود دارد در اين اصطالح»بيکاری« واژة  با وجود اينکه. بوجود آمد

شود، برای   مي  برای بيکاری واقعی گرفته  درآمد کار کافی نباشد و يا مبلغی که هدريافت نمود، چنانچتوان آن را  مي

  .زندگی کفايت نکند

 »يانکارجو] هزينة زندگی[ای  کتاب قانون تأمين اجتماعی، جلد دوم، تأمين پايه«مبانی حقوقی دريافت اين نوع کمک 

  . باشد مي

  

SGB XII کتاب تأمين اجتماعی، جلد دوازدهم 

قانون «در چارچوب . گيرد ميدوازدهم کتاب تأمين اجتماعی آلمان موازينی را برای کمک اجتماعی در آلمان در برجلد 

، مندرج در جلد دوازدهم کتاب »قانون کمک اجتماعی فدرال« ،)4هارتس  (»چهارم برای ارائة خدمات در بازار کار

 2005 تاريخ اجرايی اول ژانوية   به»کمک اجتماعی« و »کمک بيکاری«تأمين اجتماعی سابق فسخ شد و بدين ترتيب 

  .  را بوجود آوردند»پول بيکاری دو«در هم ادغام شدند و 

  

SpätaussiedlerInnen متأخريانتبعيد  

تبار است که   آحادی از اقليتهای آلمانی،1992 دسامبر 31 تاريخ  تا  ،»شدگان قانون فدرال رانده« در انيمنظور از تبعيد

  اند و درصدد بودند، به ز نسلها پيش در مرکز شرقی اروپا، شرق اروپا، جنوب شرقی اروپا و آسيا زندگی کردهاً ابخش

  . شوند  مي  متأخر ناميدهيانتبار بعنوان مهاجران يا تبعيد  همة مهاجرين آلمانی1993از اول ژانوية . آلمان مهاجرت کنند

  

Staatliche Abschlussprüfung دولتیی يانامتحان پا 

 شامل باشد و  مي بايرن ايالتدر)  حداقل دو ساله(يا آکادمی فنی )   ساله3 يا 2، 1 (ی مدرسة فنیيانآزمون پااين امتحان 

ن ي رشته عناو  به  بسته سازد که موفقيت در اين آزمون شخص را محق مي. گردد ميامتحانات کتبی، شفاهی و عملی 

 را بر   و غيره»مربی رسمی دولتی«، »اقتصاددان با مجوز دولتی«، » دولتیمجوزبا بازرگان «، » دولتیمجوزتکنيسين با «

  .خود بگذارد

 

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) قانون تابعيت 

 از طريق قانون اصالح حق تابعيت 1999 يولی 15گردد و آخرين بار در تاريخ  مي 1913 يولی 22   به آلمانقانون تابعيت

، پذيرش 5، اظهارنامة منطبق بر پاراگراف )4پاراگراف ( تولد :شود مي ذيل کسب  طرق  بهتابعيت آلمان. تغيير يافت

، کسی )7پاراگراف  (ياناخراج قانون 2 يا 1 بند 15، صدور گواهی بر طبق پاراگراف )6پاراگراف  ( فرزندبعنوان شخص 
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 40پاراگراف ( قانوان اساسی آلمان برخوردار نيست 1 بند 116 مفهوم مادة   به  است، اما از تابعيت آلمانتبار  آلمانی که

  ). ب40 و 16 الی 8پاراگرافهای  ()Einbürgerung( شدن  از طريق شهرونديان برای خارج و)الف

  

Staatsprüfung امتحان دولتی 

ة  مصالح ويژدر خدمتشوند  مي اشتغال در مشاغلی   منجر به های دانشگاهی که ها و دوره ی در آن رشتهيانامتحان پا

پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، شيمی مواد غذايي، حقوق و همچنين  های پزشکی، داندان مانند رشته (.عمومی قرار دارند

برای کسانی . شود نامة آکادميک و شغلی کسب مي يان يک پا القاعده با اتمام امتحان اول دولتی علی). ها دبيری تمام رشته

 با   اجباری است که»خدمت آمادگی«  ة يک دور، گذراندنيا حقوقدان بشوند، پس از اين امتحان معلم  خواهند که مي

  .يابد  مييان پا»امتحان دوم دولتی«

  

Stipendium بورس تحصيلی 

بورسهای . شود مي يا پزوهشگران جوان اعطا يانآموزان، دانشجو  دانش  به بورس تحصيلی حمايتهای مالی است که

   سبب نمرات خوب تحصيلی و يا بر مبنای هر دو معيار داده  مبنای معيارهای سياسی و اجتماعی، يا بهتحصيلی يا بر

 رشد و حمايت مالی نخبگان را وظيفة   بنيادها که در آلمان بايد برای ارائة درخواست بورس تحصيلی غالباً به. دنشو مي

  .در ک اند، مراجعه خود قرار داده

  

Studienkolleg دانشگاهی کالج يشدورة پ 

 برخوردار نيستند،   دانشگاه  از ديپلم و مجوز آلمانی ورود به  کسانی که تاکنند  مي  هايي را عرضه کالج دانشگاهها دوره

   دارد کهييها  رشته  بستگی بهنيزهای اصلی کالج  رشته. شوند   برای تحصيالت علمی در مدارس عالی آلمان آماده

، با امتحانی ]جامديان ترم بطول م3و حداکثر  2   حداقلکه[اين دورة کالج . درسة عالی بخواندخواهد در م داوطلب مي

   دانشگاه توان به  و پس از قبولی از آن مييابد  مي  خاتمه)Feststellungsprüfung( »امتحان تشخيص آمادگی«  موسوم به

  .  يافت راه

  بخواند و تقريباً خواهد در دانشگاه  داوطلب مي ای است که زش زبان فنی و علمی رشتهدانشگاهی آمو وظيفة اصلی کالج پيش: توضيح مترجم[

  .]اند  شده  خوانده  در دورة دبيرستان در رشتة مربوطه شوند که  زبان آلمانی تدريس مي  بهآن مواد درسیتنها 

  

Studium تحصيالت دانشگاهی 

اين مدرک برای تحصيل در . باشد مي  مدرسة عالی  ز ورود به مجو  در يک مدرسة عالی آلمان نياز بهتحصيلبرای 

 مدرسة  برای ورود به. باشد  نام دارد، مي]ديپلم دبيرستانی [Abitur   يک رشتة معين که  مجوز عمومی يا منحصر به دانشگاه

 جای ديپلم از طريق  بههای معينی اخذ پذيرش  در مدارس عالی معينی و در رشته.  است نياز ديپلم فنی عالی فنی نيز به

  . ممکن است نيز)چون اشتغال، استعداد هنری(مدارک ديگر 
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در آکادميها و دانشگاهها همچنين تحت شرايطی کسب پذيرش بدون ديپلم يا ديپلم فنی ميسر است، اما داوطلب بايد از 

جهت تحصيل دانشگاهی کانی است و اين ام.  از وی بعمل خواهد آمد، قبول شود  در خود دانشگاه  امتحانی را که جمله

از گرفتن ديپلم  داليل شرايط زندگی   از نبوغ و استعداد بااليی برخوردارند، اما به  جوانانی که هر چند  ويژه برای به

  . اند دبيرستان باز مانده

در بسياری از . )Numerus clausus( شرط معدل ديپلم   وجود دارند، برای نمونهييها محدوديتها برای خيلی از رشته

محل مرکزی « در سراسر آلمان محدويتهای پذيرش وجود دارد، بخاطر رعايت عدالت، پذيرش از طريق  هايی که رشته

 خود  مجاز باشد هر دانشگاهی  در آينده رسد که  نظر مي اما چنين به. شود  مي  در دورتموند داده»اعطای پذيرش

ها در  در کنار آن، محدوديتهای مکانی پذيرش نيز برای برخی از رشته. دهد ش  آنها پذير  خود را برگزيند و بهياندانشجو

  .دانشگاهها و مدارس عالی فنی وجود دارد

  

 Subsidiär Geschützte    قرار گرفته دوگانه صيانتافراد مورد 

 قرار   دوگانهايت قانونی مورد حم کشورشان  يا برگرداندن به در آلمان در مقابل اخراج تمام انسانهايي کهمقصود از آن 

  مثالً از سوی دادگاه( درخواست پناهندگی آنها  ، برای اينکه)ت قانونی در مقابل اخراجيانممنوعيت اخراج، ص(گيرند  مي

   آنها در صورت اخراج به  که  شده  است و پذيرفته مورد پذيرش قرار گرفته) يا ادارة فدرال پناهندگی و مهاجرت آلمان

. گيرند  قرار مي  جان يا سالمتی و آزادی، در معرض خطر برای و مجازات اعدام  معرض خطر شکنجهشان در ميهن

  . از افراد بر اساس کنوانسيون حقوق بشر اروپا جايز نيست برگرداندن اين دسته

د، لذا ادارات  قانون اقامت وجود دار7 الی 2 بند 60در چنين مواردی ممنوعيت اخراج يا بازگرداندن بر اساس پاراگراف 

ای اعطا نخواهد شد، اگر   چنين اجازه البته.  قانون اقامت اجازة اقامت اعطا نمايند3 بند 25خارجی بايد بر اساس پاراگراف 

تواند وارد آن شود، از   اين شخص مي  کشوری است که،و منظور از آن.  کشور ثالت امن ديگری ممکن باشد رفتن به

 وی از سوی  ند و همچنين اين خطر منتفی باشد کهنکطرات برشمردة باال وی را تهديد ن آن خشود و در   سوی آن پذيرفته

  .شود    کشور خودش اخراج يا بازگردانده اين کشور به

 

Tabellarischer Lebenslauf بيوگرافی جدولی 

اين . باشد لی و شغلی ميای از تاريخچة زندگی تحصي شود، خالصه مي   نيز ناميدهCurriculum Vitae  بيوگرافی که

يک همچون . شود  مي  ترتيب زمانی فرموله وار و جدولی و به  فهرست غيرتشريحی، صورت بيوگرافی در بيشتر موارد به

، مدارس  بيوگرافی غالباً مرکب از يک عکس، اطالعاتی در مورد نام و نام خانوادگی، تاريخ و محل تولد و غيره

ها و مدارک اخذ شدة ديگر؛   توانايي،  های پيشرفته های اخذ شده؛ دوره دارک و رتبهتاکنونی، تحصيل دانشگاهی و م

  .باشد مي)  کامپيوتر، زبانها، گواهينامه( و تجارب شغلی تاکنونی؛ اطالعات و تواناييهای ديگر  اشتغال و سابقه

  

Technische Hochschule مدرسة عالی تکنيک 
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توان در آن تحصيل  ميهای علوم طبيعی و مهندسی را  دانشگاهها همتراز است و رشته با  باشد که مينوع از مدرسة عالی 

  .نمود

  

Tertiärer Bildungsbereich آموزش عالی(صيالت حمرحلة سوم ت( 

ها و   بر ديپلم عمومی و ديپلم فنی برای تحصيل در رشته  تمام بخشهای آموزشی که ای از تحصيالت است که مرحله

  . باشند نهادهای آموزش عالی دانشگاهها و مدارس عالی فنی مي. گيرد ميوار است را در برمشاغل باال است

 تحصيلی، 10 تا سال :)Sekundarstufe I ( مرحلة متوسطة اول؛ سال ابتدايي4 :)Primarstufe(  تحصيلمرحلة نخسِت: توضيح مترجم[

 و مرحلة سوم) يابد  مييان با ديپلم عمومی يا فنی پا که(تحصيلی ) 12زودی و ب (13 الی 10 از سال :)Sekundarstufe II (مرحلة متوسطة دوم

  .]) سال5 الی 4بين  معموالً ( همتراز در دانشگاهها و مدارس: )Tertiärer Bildungsbereich ( آموزش عالی تحصيليا

 

Universität دانشگاه  

های تحصيلی در   دوره القاعده در دانشگاهها علی. های تمام وقت  دوره باای آموزش در مرحلة آموزش عالی مؤسسه

   عرضهالهياتو   دبيری مدارس،ی، علوم مهندسیبخشهای علوم نظری، حقوق، علوم اقتصاد، پزشکی، علوم طبيع

   يک رشتة معين و يا مدارک مشابه  در آلمان ديپلم عمومی دبيرستان يا ديپلم منحصر به  دانشگاه شرط ورود به. شوند مي

 از ديپلم دبيرستان   کسی که.] کنکور وجود ندارد»همخوان رستم«شرط و  گرديد، در آلمان   نيز اشاره فوقاً نطور کهاهم[. اشدب مي

ها مانند  در برخی از رشته.  بخواند  مايل است در دانشگاه ای را که  هر رشته  مجاز است که القاعده برخوردار است، علی

   داده های نامبرده  برای نشان دادن توانايي و شايستگی در رشته نيز امتحانی،ف بر ديپلمهنر، موسيقی يا ورزش بايد مضا

های معينی   تحصيل دانشگاهی در رشته  يک رشتة معين برخوردار است، تنها مجاز به  از ديپلم منحصر به کسی که. شود

توانند تحت شرايط معينی حتی  رخوردار هستند، ميهای باالی شغلی و فنی ب  از توانايي  بر آن، داوطلبانی که عالوه. است

  . يابند  راه  دانشگاه بدون برخورداری از ديپلم به

 

Vereidigte ÜbersetzerInnen مترجم سوگندخورده  

قاعدتاً مدارک . خواهند برای دادگاهها و ادارات دولتی کار کنند، بايد سوگند ايراد کنند مي  مترجمان شفاهی و کتبی که

 از  شوند که  مي  رسميت شناخته  و به  زمانی پذيرفتهاتنه)  های تحصيلی، سندهای ازدواج و غيره ها و کارنامه نامه يانند پامان(

  . باشند  شده  ترجمه سوی يک مترجم سوگند خورده

 

Verwaltungsfachhochschule مدرس عالی فنی اداری 

های باالی شغلی   در آن برای يک بخش معين در رده  ايالتی است که دولت فدرال يا يک دولت  متعلق به مدرسة عالی که

  . از موقعيت حقوقی کارمند دولتی تا زمان ابطال برخوردارند  اين رشتهياندانشجو. شود مي   اداری کادر پرورده
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Visum - Visa - Sichtvermerk ويزا، رواديد 

 آحاد برخی از کشورها برای   در اين مورد وجود دارند، بدين معنی کهاستثنائاتی.  ويزا است  آلمان نياز به برای ورود به

 قانون 6پاراگراف (انواع مختلف ويزا وجود دارد ). مانند آحاد کشورهای اتحادية اروپا( ويزا ندارند   آلمان نياز به سفر به

  ). اقامت

  . شود مي   نيز ناميده»ويزای شنگن«اين نوع ويزا ).  مدت ويزای کوتاه (  ماه3ـ ويزا برای مدتی تا حداکثر 

) »ويزای ملی« ـ   ماه برای مدت بيشتر از سه( اجازة کار را  ـ ويزا برای اقامت طوالنی مدت و برای اقامتهايی که

، در  امراين.  استيسريا برای اشتغال در کاری م  منظور اقامت طوالنی و  آلمان به  با ويزای ملی سفر به .گيرد ميدربر

 در مورد چنين درخواستی ادارة  گيرنده مرجع صالحيتدار تصميم.  دارديان موافقت ادارة خارج عادی نياز بهحالت 

بررسی درخواست ويزا برای اقامت .  شود  در آن سکونت گزيده  قرار است در آينده  شهری خواهد بود کهيانخارج

از آلمان درخواست گردد،  بايد قبل از آغاز سفر و عبور  ويزا همواره. بيانجامدطول   به  طوالنی ممکن است چندين ماه

  گيرند که  تصميم مي آنها هستند که. صورت گيرد) سفارتها و کونسولگريها( بايد در نمايندگيهای خارجی آلمان کاراين 

  .  آلمان را دارد يا نه شود و متقاضی اجازة سفر به آيا ويزا اعطا مي

 

Volkshochschule قمدرسة عالی خل 

های   طيف وسيعی از دوره وکند   بخش دولتی هزينة آن را تأمين مي معموالً ای است برای آموزش بزرگساالن که مؤسسه

  .کند  مي عمومی و کارآموزی را عرضه

 

Vorbereitungsdienst  خدمت آمادگی 

خدمت «اين . يابد مي  اتمه با آزمون دولتی دوم خ  که استمرحلة عملی تحصيل دانشگاهی پس از اولين آزمون دولتی

، شوند  اشتغال در بخش دولتی مي به منجر   کهييها  رشتهردهای دبيری، همچنين   رشتههنگام تحصيل در  ويژه  به » آمادگی

   . شوند بايد گذرانده

 خدمت آمادگی در بخش   آزمون اول دولتی ) در رشتة دبيری يا حقوقمثالً (تحصيل دانشگاهی:  ترتيب آن بطور خالصه: توضيح مترجم[

  ].التحصيلی  فارق آزمون دوم دولتی دولتی يا قضايي 

 

Vorrangprüfung بررسی حق تقدم 

  بررسی حق تقدم فردی

 اين  ، بدين معنی که اعطای آن را بدهد  وضعيت بازار کار اجازه  محدود داد که اجازة کاِريان خارج توان به ميتنها زمانی 

 بازار کار، ساختار اشتغال، مناطق و  روی اشتغال اين نيروی کار خارجی تأثيرات منفی بر شود که مي   زمانی داده اجازه

همچنين (و نيروی کار آلمانی )  گويند»عمومی بازار کاربررسی «   اين نوع از بررسی به( باشد  های اقتصاد نداشته رشته

ها   اين بخش از بررسی به(ب حق تقدم در دسترس نباشند  صاحيانيا خارج) افراد جويای کار از طبقات ضعيف اجتماعی
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 لحاظ  مثالً به[ها   ندارد تحت شرايط بدتری از آلمانی نيروی کار خارجی اجازه).  گويند»بررسی موردی حق تقدم«نيز 

  .کار کند] حقوق و دستمزد

ل کار و اشتغال معين شخص ديگری  آيا برای يک مح پردازد که  اين پرسش مي  به»بررسی فردی حق تقدم«  و باالخره

ها،  آلمانی: طيفهای ذيل حق تقدم دارند.  باشد  نسبت متقاضی داشته  اولويت و حق تقدم بيشتری به وجود دارد که

آحاد کشورهای متحد، نيروی کار خارجی مقيم ، )EWR(شهروندان اتحادية اروپا، شهروندان حوزة اقتصادی آزاد اروپا 

  . دارندة اجازة اقامت دائم در آلمانيان باشد و خارج ر داشته اجازة کا آلمان که

  

Weiterbildung های شغلی پيشرفته دوره  

  کهاست ای  ه کارآموزی در رشتهای باالتِر شود، دوره مي  آموزش بزرگساالن نيز ناميدهاً ها که غالب مقصود از اين دوره

دو نوع . باشد مينيز  کارآموزی در شغل و رشتة جديد تواند ين مي همچن اين دوره.  است شخص در آن تاکنون کار نموده

  .های پيشرفتة عمومی است و ديگری شغلی  يکی گذراندن دوره  وجود دارد که های پيشرفته دوره

 

Weiterführende Schule مدارس باالتر 

 در آن تحصيل ]ار سالة ابتدايیچه [ نخست تحصيلمرحلةپايان پس از آموزان  دانش  مدارس باالتر مدارسی هستند که

 .کنند مي

   

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ديپلم عمومی 

 سال 13 يا 12 پس معموالً(آميز مرحلة دوم تحصيالت متوسطة عمومی   موفقيتيان پس از پا ای است که نامه يانپا

 در امتحان ديپلم کسب  در آن در کنار نمراتی کهتوان اخذ نمود و  و قبولی در امتحان ديپلم دبيرستانی مي) تحصيلی

توان در تمام دانشگاهها و  با اين ديپلم عمومی مي. شوند اند نيز قيد مي  در دو مرحلة آخر کسب شده اند، نمراتی که  شده

  .ها تحصيل آکادميک نمود رشته

  

Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife   عينديپلم فنی برای يک رشتة م 

های مختلف شغلی اخذ  توان در رشته مي در انتهای مرحلة دوم تحصيالت موفقيت آميز متوسطة  ای است که نامه يانپا

  . های معينی در دانشگاهها يا مدارس عالی همتراز تحصيل نمود توان در رشته با اين مدرک مي. نمود

 

ZVS محل مرکزی اعطای پذيرش 

 جايی برای اولين ترم تحصيل را در مدارس عالی  باشد که مي اين »عطای پذيرشمحل مرکزی برای ا«وظيفة اصلی 

اين مرکز در حال حاضر در . باشد ميمحل آن در دورتموند .  داوطلبان بدهد ها يا انتخابی به  شيوة تقسيم پذيرش دولتی به
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شناسی، دامپزشکی، شناسی، پزشکی، داروسازی، روان زيست: دهد های ذيل پذيرش مي سطح آلمان در رشته

  . پزشکی داندان

احتمال ( . اين ارگان ارسال نمايند  در آلمان مدرک تحصيلی آلمانی دارند، بايد مدارک خود را برای اخذ پذيرش به کسانی که: توضيح مترجم[

 خارج از آلمان يپلم خود را در د اشخاصی که  البته) . خود بطور مستقل پذيرش بدهد  اين مرکز منحل و هر دانشگاه  در آينده رود که مي

 ارگان   به  و نه مورد نظر و عالقة خود بفرستند  برای دانشگاه  بطور جداگانه مدارک خود را يا کالج بايد اند، برای پذيرش در دانشگاه گرفته

 ]. نامبرده
 

Zweiter Bildungsweg دوم تحصيل راه   

 اخذ   در مدارس عمومی موفق به  در گذشته شود، تا مدارکی را که مي بزرگساالن اعطا   به مقصود از آن امکانی است که

،   شبانه»رئال«، مدرسة   شبانه»هاوپت« صورت شرکت در کالسهای درس مدرسة  اند، اين بار بگيرند، آن هم به آن نشده

 .  و کالج دبيرستان شبانه


